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ΆΡΘΡΟ 1.: Ανάλυση Προϋπολογισμού Λειτουργίας και Συντήρησης των Αντλιοστασίων 

Ακαθάρτων Δ.Ε. Δίου 

1. Ανάλυση Προϋπολογισμού παροχής υπηρεσιών  

Ωράριο λειτουργίας: Πενθήμερη λειτουργία (Δευτέρα έως Παρασκευή), 08.00-16.00 (1 βάρδια) 

 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 

ΜΗΝΑ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 
Μισθοδοσία Χημικού Μηχανικού ΠΕ, μερικής 

απασχόλησης 
3.000,00 € 0.2 600,00 

2 
Μισθοδοσία Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ, 

μερικής απασχόλησης 
2.533,00 € 0,3 760,00 

3 
Μισθοδοσία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΠΕ ή 

Ηλεκτρολόγου ΤΕ, μερικής απασχόλησης 
2.100,00 € 0,3 630,00 

4 
Μισθοδοσία Μηχανικού Αυτοματισμών ΤΕ, 

μερικής απασχόλησης 
2.100,00 0,3 630,00 

5 
Μισθοδοσία εργάτη γενικών καθηκόντων, 

πλήρους απασχόλησης 
1.180,00 € 1 1.180,00 

6 
Έξοδα συντήρησης (λιπαντικά, μικροϋλικά , 

κλπ.) 
182,25 € 1 182,25 

7 Διοικητικά έξοδα (εκθέσεις, γραφική ύλη) 50,00 € 1 50,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ   4.032,25 

 

ΆΡΘΡΟ 2.: Προϋπολογισμός Παροχής Υπηρεσιών 

A.T. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 

Εργασίες Λειτουργίας και 

Συντήρησης των 

Αντλιοστασίων Ακαθάρτων 

Δ.Ε. Δίου  

Μήνας 36 4.032,26 145.161,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (για 36 μήνες) 145.161,00 

ΦΠΑ (24%) 34.838,64 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 179.999,64 
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ΆΡΘΡΟ 3.: Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

3.1 Γενικοί Όροι 

1. Οι τιµές του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένης εργασίας. Θεωρούνται 

πλήρεις από κάθε άποψη, ισχύουν για όλες τις εργασίες στις περιοχές των εν λόγω αντλιοστασίων 

ανεξάρτητα από την θέση και την έκταση τους και περιλαµβάνουν: 

1. Όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας, 

σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών, όπως αυτά αναφέρονται στην 

προκήρυξη, πλην της δαπάνης ηλεκτρικού ρεύµατος, νερού, πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης. 

2. Κάθε γενική δαπάνη, µη κατονοµαζόµενη ρητώς αλλά απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση της 

παροχής υπηρεσίας. Καµία αξίωση ή αµφισβήτηση σχετική µε το είδος και την απόδοση των 

µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 

δυνατότητα χρησιµοποιήσεως ή µη µηχανικών µέσων, δεν µπορεί να θεµελιωθεί. 

2. Μεταξύ των παραπάνω δαπανών αναφέρεται ότι περιλαµβάνονται: 
1. ∆απάνες µεταφοράς στον τόπο χρήσεως, αποθηκεύσεως, φυλάξεως, επεξεργασίας, 

προσεγγίσεως, ενσωµατώσεως, φθοράς και αποµειώσεως, όλων των απαιτούµενων για το έργο 

υλικών, µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, διακινήσεις κλπ., µέχρι πλήρους 

ενσωµατώσεώς των.  

2. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, αποζηµιώσεων για εργασίες κατά τις νυχτερινές 

ώρες και εξαιρέσιµες ηµέρες, ασφαλίσεως υπέρ ΙΚΑ, κλπ., δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας, 

αποζηµιώσεων λόγω απολύσεως κλπ. του πάσης φύσεως ειδικευµένου και µη προσωπικού 

γραφείων, µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ., οι οποίες δαπάνες αφορούν την εκτέλεση όλων των 

κύριων και βοηθητικών εργασιών για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου. 

3. Οι δαπάνες συντήρησης των απαιτούµενων για το έργο µηχανηµάτων, µηχανικών σκευών, 

µέσων, οργάνων, εργαλείων και κάθε άλλου είδους ατοµικών και οµαδικών µέσων προστασίας 

και ασφάλειας προσωπικού, καθώς και των κτιριακών και λοιπών δοµικών έργων εντός των 

εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου. 

4. Οι εισφορές κάθε µορφής, καταβολές και οι υπόλοιπες επιβαρύνσεις αυτών των διαφόρων 

ασφαλιστικών Οργανισµών και άλλων ταµείων κυρίας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως επίσης 

και κάθε νόµιµη υποχρέωση ή επιβάρυνση, που γενικά αφορά την εκτέλεση των κύριων και 

βοηθητικών εργασιών, µε σκοπό την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε εργασίας, που 

προβλέπεται στην τιµή µονάδος του τιµολογίου. 

5. Οι δαπάνες δηµοσίευσης των διακηρύξεων των δηµοπρασιών µέχρι την τελική εγκρινόµενη, 

όπως και της κατάρτισης του εργολαβικού συµφωνητικού. 

6. Η δαπάνη για µετάκληση οιονδήποτε ειδικών, όποτε απαιτηθεί για την επίλυση διχογνωµιών 

µεταξύ αναδόχου και φορέα διαχείρισης. 

7. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών µέτρων Υγιεινής και Ιατρικής περίθαλψης για το 

εργαζόµενο προσωπικό, που απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από δυσµενείς συνθήκες. 

8. Η δαπάνη για τη λήψη όλων των ενδεδειγµένων µέτρων ασφάλειας. 

9. Η δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζηµίωση έναντι ατυχηµάτων του αναδόχου ή του προσωπικού 

ή επί περιουσίας τρίτων. 

10. Η δαπάνη για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από τον ανάδοχο, ηµερολόγιου 

λειτουργίας και σύνταξη εκθέσεων και αναφορών, που απαιτούνται ή τυχόν απαιτηθούν από την 

επίβλεψη. 

11. Η δαπάνη για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων κατά τις εργάσιµες ώρες. 

12. Οι δαπάνες για την υλοποίηση προγράµµατος εκπαίδευσης του προσωπικού. 
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3.2 Άρθρα Τιµολογίου 

Άρθρο 1.: Εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης των Αντλιοστασίων Ακαθάρτων ∆.Ε. ∆ίου 

 

Το κατ' αποκοπή µηνιαίο τίµηµα για τη λειτουργία και συντήρηση των αντλιοστασίων ακαθάρτων 

της ∆.Ε. ∆ίου, περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες για την παροχή της υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται 

στη ∆ιακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συµβατικά 

τεύχη. 

Τιµή µονάδας (€/ µήνα) 

Ολογράφως: τέσσερις χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

Αριθµητικώς: 4.032,25 € 

 

 

Λιτόχωρο, 15  – 11 – 2018 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

                         Ο συντάξας 

 

 

 

 

Μαυροµµάτης Ζαχαρίας 

MSc Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο προϊστάµενος 

Τµήµατος Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

Χατζηµήτρος Ηρακλής 

Πολιτικός Μηχανικός  

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών 

Περιβάλλοντος & Πολεοδοµίας 

 

 

 

 

Βασιλούδας Βασίλειος 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός 


